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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA 2ª SESSÃO 

ANUAL DA 10ª LEGISLATURA 
 
Às nove horas e quinze minutos, do dia vinte e dois, do mês de novembro, do ano de dois 
mil e vinte e dois, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Redenção – PA. Plenário 
Pedro Alcântara, reuniram os Vereadores do Município de Redenção, sob a Presidência 
do vereador Gabriel Salomão, auxiliado pelos vereadores Bella na 1ª Secretaria, Hugo 
Tomé na 2ª Secretaria e Denison Moreira na vice-presidência. Solicitou ao Vice-
presidente a fazer verificação do quórum. Houve quórum, com a ausência do vereador 
Jurandir Guedes. O Presidente justificou a ausência do vereador Jurandir Guedes dizendo 
que o mesmo está em viagem em prol desta municipalidade. Em seguida, solicitou a todos 
a ficar de pé em saudação as Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal. Na sequencia, foi 
lido um trecho bíblico: Salmos 23: 1, pelo 2º Secretário. Em seguida, o Presidente solicitou 
ao Vice-presidente a fazer a leitura do EXPEDIENTE: Ata da 15ª Sessão Ordinária, 
realizada em 21.11.22; Projeto de Lei nº 004/22- CMR de 14.10.22, de autoria do Nilton 
Cesar que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público 
proprietária dos postes destinados a distribuição de energia elétrica responsabilizar-se 
pelo uso do espaço público fora das especificações das normas técnicas e dá outras 
providencias. Em seguida, o Presidente fez ENCAMINHAMENTO: Para a Comissão de 
Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 004/22-CMR. Na sequência, declarou 
aberta a fase de TEMA LIVRE: Assumiu a tribuna o vereador Rodrigo Universo, que 
comentou sobre o Plano Diretor do nosso município que é um projeto de extrema 
importância e que está na casa e ainda está sendo apreciando pelos colegas. Sugeriu 
para que possam ganhar tempo, sendo que há ainda a necessidade de se realizar duas 
audiências públicas e pediu para que possam antecipar essas audiências e assim ganhar 
tempo, e assim tirar as duvidas das instituições e fazendo esse processo de audiências 
poderão votar essa matéria o quanto antes. Não podem votar um projeto tão importante de 
forma rápida, sabe que votar esse mês é impossível, mas na primeira sessão do mês que 
vem já é uma possibilidade, e pediu esse entendimento para com os colegas. Chamou a 
atenção da empresa equatorial sobre a energia, em que tem sido muito cobrado sobre a 
questão da qualidade da mesma. A rua Walterlu Prudente da principal até chegar na 
escola Irmã Gabriela, há um problema constante nesta área sobre a queda desta energia, 
onde nos últimos dias houve sua falta por três dias consecutivos e pediu apoio para 
encaminhar essa problemática para Ministério Público, a Equatorial e o PROCON em 
busca de resolver essa situação. Assumiu a tribuna o vereador Renival, que pediu o voto 
favorável aos colegas vereadores ao projeto que será pautado amanhã para darem 
legalidade ao meio de transporte público em Redenção chamado UBER, por que entende 
que o sol nasce para todos e assim como há o meio de transporte dos mototaxistas 
legalizado também deseja isso para essa outra alternativa que surgiu em nossa cidade. 
Portanto, agradeceu ao Prefeito Marcelo Borges que mandou esse projeto mês passado 
que já sofreu algumas modificações e que será apresentado em votação e conta com o 
apoio dos colegas. Assumiu a tribuna o vereador Nilton César, que concordou com o 
vereador Rodrigo Universo sobre as reclamações feitas a Equatorial, por que também 
recebeu essas mesmas reclamações em outros bairros da cidade. Informou que algumas 
coisas estão paradas pela falta da não votação do Plano Diretor e sugeriu que possam 
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convidar a ACIR, a CDL e empresários que estão sofrendo com falta de estacionamento 
em determinados locais da cidade para discutirem melhor esse Plano Diretor, sendo que 
por causa de alguns compromissos a maioria dos empresários não puderam participar. 
Comunicou que já presenciou muitos fios soltos dos portes quando anda de moto pela 
cidade e que isso é um risco para aqueles circulas próximos a esses fios, e que precisam 
ter responsáveis para isolar esses locais até que seja removido o problema. Acredita que 
também precisam avaliar esse projeto do Plano Diretor com carinho que de fato é de suma 
importância para o nosso município. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, que 
contou parte de sua história política. Informou que colocou algumas placas de sinalização 
na PA 178, na saída para conceição, onde o último acidente foi com o nosso amigo 
Bundinha, e depois que colocou essas placas, mesmo sem autorização das autoridades 
responsáveis, nunca mais ocorreram acidentes, coisa que estava acontecendo com 
frequência naquele local. Nesta casa fez três indicações importantes, uma para a 
construção do Hospital da Criança, outra para a construção do Hospital da Mulher e a 
outra para a construção do Hospital do Homem. Já sonhou muitas vezes em ser o 
Secretário de Saúde de nosso município, por que sempre atendeu a saúde do povo e 
sempre quis fazer mais nessa área. Disse que gostaria de saber o que estão fazendo com 
o dinheiro do IPTU, com o dinheiro da arrecadação da taxa de iluminação pública, por que 
não estar vendo obras significativas sendo feitas em nossa cidade. Acha que precisam 
melhorar muito, precisa assistir os balancetes desta gestão para ver o que estar 
acontecendo com os recursos arrecadados. Entende que tiveram um período de pandemia 
triste, mas conseguiram vencer, agora esperam que o Brasil e a consciência humana faça 
o que precisa ser feito com responsabilidade. Votou o orçamento aberto, mas vai 
fiscalizar. Participou do G4 alguns anos atras e entende que fazer oposição é muito fácil. 
Foi assinado um documento sobre o asfaltamento da Avenida Marechal Rondon e não se 
cumpriu o que o Governador prometeu até agora, será que foram alvos de politicagem? 
Está pronto para votar aquilo que é bom para o município, mas irá fiscalizar. Assumiu a 
tribuna o vereador Denison Moreira, que informou aos colegas que tem estudado muito o 
Plano Diretor e sabe que é fundamental a participação da Promotora Rosangela, e a 
mesma estará amanhã reunindo com os vereadores no período da tarde nesta casa de 
leis, contarão com a presença de um Engenheiro Civil, e deseja contar com a presença 
dos colegas vereadores. Assumiu a tribuna o vereador João Lúcio, disse que no ano de 
2021 teve a oportunidade de ser convido para servir o município na Secretaria de Saúde, 
em um ano de pandemia, experiência difícil e ao mesmo tempo importante. Entende que 
essa secretaria é a mais importante de um município, por que a saúde é fundamental para 
que as outras coisas vão bem na vida do ser humano. Agradeceu ao Prefeito Municipal e 
esta casa pela missão que recebeu, pôde interagir e atender cada colega desta casa. Não 
foi uma tarefa fácil, por que o sistema é difícil, os recursos são escarço e o povo é 
exigente e quer resultado, portanto, passou por um grande aprendizado. Redenção ficou 
grande e sua estrutura de saúde pública continua a mesma, e precisam unir forças para 
construir outros hospitais a nossa realidade de hoje. Tem ouvido que Redenção já passou 
da hora de ter ônibus coletivo, uma vez que no inverno é difícil andar de mototáxi e há 
setores muito distantes do centro. Umas das prioridades que trabalhou nessa secretaria foi 
um tratamento humanizado e ontem ouviu a vereadora Bella reclamar sobre o 
atendimento em algum setor da área da saúde e isso é difícil e como a prefeitura é uma 
família enorme não é fácil coibir todos os problemas. Ressaltou que há muitos munícipes 
de outros municípios que são assistidos pelo nosso município na área da saúde. Agora 
estar como parlamentar e estará acompanhando todas as pastas do município e 
continuara trabalhando na questão da humanização, por que é importante o bom 
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tratamento uns com os outros. Colocou-se a disposição dos colegas vereadores e firmou 
apoiar a matéria apresentada pelo vereador Renival e quer sim contribuir com esta casa 
para produzir mais e mais em prol de nossa sociedade. Assumiu a tribuna a vereadora 
Bella, disse que quando o vereador Zé Roberto falou sobre ser contra reforma, e quando 
não conseguem fazer uma construção, mas parabeniza a ação da gestão quando pelo 
menos atende com uma reforma que foi o caso da unidade básica de saúde do seu setor 
Alto Paraná, e acredita que depois dessa reforma muita cosia via melhorar. Em aparte, o 
vereador  João Lúcio disse que está muito otimista pela reforma do Materno Infantil e que 
poderão atender a lei do acompanhante justamente por causa desta reforma, sendo 
também algo que foi cobrado pela vereadora Bella. Continuou a vereadora Bella, e ficou 
feliz com essa informação e que as mães em breve poderão ter sua acompanhante no 
momento do parto. E afirmou que não podem deixar de sonhar na construção de um 
hospital amplo que possa atender a nossa cidade de forma ampla. Informou que o hospital 
Iraci está sendo reformado e está sim acompanhando a reforma de ambos os hospitais. 
Em aparte o vereador João lúcio, disse que mais uma indicação da vereadora estará 
sendo atendido e logo o posto de saúde do Alto Paraná estará sendo reinaugurado. 
Continuou a vereadora Bella, e afirmou que fica muito feliz em ver o seu trabalho dando 
resultado onde destinou parte de emenda impositiva para esta reforma do posto de saúde 
do Setor Alto Paraná. Reclamou sobre as péssimas condições no início da rua Nova Prata 
onde já fez reclamações junto ao secretário de obras por que esse período de chuva as 
coisas pioram ainda mais. E fica feliz pela harmonia que há na casa novamente, mas 
entende que os embates são necessários as vezes e faz parte de um parlamento. 
Assumiu tribuna o vereador Delegado Washington, disse que o hospital Iraci realmente 
não comporta as demandas do nosso município, sendo que houve um aumento 
populacional e todavia a estrutura de saúde do município continua a mesma e crer que 
essa realidade precisa ser modificada. Precisam dar início a nova delegacia civil, já tem o 
terreno que foi doado pelo prefeito Carlo Iavé na época, no início da gestão todos 
aprovaram, foi atras de apoio das autoridades competentes e o processo já foi acelerado e 
logo darão início a essa construção da nova delegacia. E ao invés de construir um novo 
hospital poderão ampliar o hospital Iraci no local onde hoje é a delegacia de policial civil, 
sendo que ali é uma área da prefeitura cedida. Foi anunciado que havia dois vans 
disponível para pessoas que fazem hemodiálise, embora que foi afirmando e apenas uma 
estava funcionando e essa se encontra quebrada a mais de 35 dias e pediu para que esse 
veiculo fosse concertado, para voltar a tender essa classe que precisa desse apoio. 
Também cobrou a falta de qualidade de energia oferta ao nosso município pela a 
Equatorial. Cobrou também a questão da iluminação público, sendo que já foi instalado 
100% lâmpadas de LED, parabéns, mas desde do início do seu mandato vem cobrando a 
diminuição da taxa de iluminação pública, e que essa arrecadação tem sido um verdadeiro 
gargalo de corrupção, e comentou sobre os valores arrecados de cada mês, e já que foi 
feito a reposição das lâmpadas, gostaria de saber para ondem estar indo esse dinheiro 
arrecado? E isso precisa de uma resposta e como vereadores precisam fiscalizar. Sendo 
que a duração da vida útil de uma lâmpada de LED é de entre nove a onze anos de 
duração. Em aparte o vereador Zé Roberto disse que se caso a lâmpada for queima antes 
do tempo acredita ter uma garantia. Em aparte o vereador Nilton César, que também 
concordou que precisam fiscalizar os valores que estão sendo investidos na iluminação 
pública. Continuou o vereador Delegado Washington e afirmou que precisam discutir 
também a forma que estar sendo cobrado essa taxa de iluminação. Chamou atenção para 
aumentar o rigor na fiscalização de transito em Redenção, por que toda semana vem 
aumentando o numero de acidentes e que muitas pessoas ficam com problemas graves e 
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muitos morrem, e isso onera os cofres do município por falta de uma fiscalização de 
transito. Por fim, cobrou também a penalização para as pessoas que utilizam motos sem a 
utilização do escapamento adequado, onde produzem uma poluição sonora muito grande 
na cidade. Por não haver matérias a serem deliberadas na Ordem do Dia, o Presidente 
passou a Sessão a fase de EXPLICAÇÃO PESSOAL: Assumiu a tribuna o vereador 
Rodrigo Universo, que comentou sobre a CIP - Contribuição da Iluminação Pública, de 
fato precisa ser feita uma revisão em relação a essa taxa. Ressaltou que foi há pouco 
tempo que foi instalada essas lâmpadas de LED, e pela péssima qualidade de energia 
vem queimando muitos aparelhos e as lâmpadas de LED também vem queimando muito, 
e acredita que isso também pode ser um grande agravante. Foi à cidade de Uruaçu/GO e 
pararam lá e uma coisa lhe chamou atenção, uma cidade muito boa, mas anoite é muito 
escura, e como a nossa cidade estar bem no quesito iluminação, portanto, tem coisa boa 
que deixa de ser cara por que já agregou valor em função do seu benefício. Viu algumas 
imagens aérias de nossa cidade e pode ver o quanto ficou bonita, precisam sim trabalhar, 
mas precisam ver a qualidade do serviço que estar sendo oferecido para a nossa cidade. 
Em questão de ordem, o vereador Delegado Washignton cobrou da assessoria jurídica 
de nosso município que poderia estar cobrando junto a Equatorial que estar trazendo 
prejuízos pelas queimas de lâmpadas em nosso município. Assumiu a tribuna o vereador 
Renival que citou o nome dos vereadores que viajaram juntos e que foi uma grande 
experiencia, há alguns que ainda não teve a oportunidade de viajar juntos, mas desta 
ultima trouxeram frutos da viagem. O deputado Joaquim Passarinho se comprometeu em 
duas maquinas niveladores, uma viatura para PRF, e o valor de R$ 300.000,00 para o 
nosso município, estiveram juntos viajando e mais uma vez trazendo recursos para o 
nosso município. Assumiu a tribuna o vereador Zé Roberto, disse que lhe chamou 
atenção a fala de todos os vereadores, a preocupação da Bella em busca de uma 
acompanhante para as gestantes na hora do parto. Disse que alguns jovens motociclistas  
estão trazendo perturbação sim, com barulhos e manobras perigosas no transito e ver que 
estar faltando sim fiscalização, principalmente nos fins de semana. Comentou sobre os 
dois pioneiros que perderam nos últimos dias e o próprio vereador João Lúcio solicitou que 
fizessem moção de pesar e lembra com carinho do senhor Piauí. Assumiu a tribuna o 
vereador Evilázio Chaves, disse que foi a viagem em Brasília-DF e as vezes era para 
resolver tudo e acabam se frustrando por que conseguem muito pouco comparado a 
necessidade do nosso município. Entende que a representatividade nossa é pouca e 
enquanto não tiverem união irão sofrer muito por falta de representantes. Muitos 
companheiros não tiveram sucesso com os seus candidatos e Redenção ficou no prejuízo. 
Em questão de ordem, vereador Denison Moreira, disse que apoiou a deputada Renilce 
Nicodemos e foi muito bem votada e foi reeleita e poderão contar com ela. Continuou o 
vereador Evilázio e afirmou que ainda a nossa representatividade é muito pouco, disse 
que o nosso projeto para o aeroporto é de R$ 90.000.000,00, e pasta que poderia resolver 
esse problema tem R$ 90.000.000,00 para o Brasil por todo um ano, portanto, ainda ver 
esse sonho muito longe. Parabenizou os vereadores que se destacaram no prêmio 
master. E o trabalho que sempre busca fazer o melhor para o nosso município. Comentou 
sobre a cidade de Uruaçu-GO e que de fato a iluminação lá é muito ruim, e de fato 
Redenção está muito avançada e que precisam sim fazer alguns ajustes na taxa de 
iluminação pública. Nas considerações finais: O Presidente agradeceu a todos 
presentes e os convidou para participarem da próxima sessão ordinária que acontecerá 
amanhã no horário regimental. E declarou encerrada a sessão às nove horas e cinquenta 
minutos. Pela aprovação. Gabriel Salomão ________________ Presidente. Bella 
______________ 1ª Secretária. Hugo Tomé ________________ 2º Secretário. Denison 
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Moreira _________________ Vice-presidente. ************************************************ 
**************************************************************************************************** 
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